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Volgut germà: Va arribar en el seu dia la teva carta del Nov. passat. Jo crec que ja 
deus aver rebut una de meva i aurà ja arribat a Bryn Mawr el paquet amb el vestit de 
Priscilla. Si no ho has fet ja, disme si s’han rebut les dues coses, perquè jo cuan tindré 
la conformitat vos enviaré el rebut del envio o el tiraré, i vos donaré el conte de lo he 
gastat. Has rebut els llibres que va enviarte la llibreria Athos del carrer de Córcega?  
Contestam, i si tens molta feina solament dues ratlles. Vareig també escriurer a El Pais 
de que et vareig enviar la seva carta rebuda a Provença. Com ja veus, el mont encare 
està més complicat de cuan ens veiérem, aquest istiu. 
 
Aquí fa un temps inexplicablement bó. Sembla que vol comensar a fer fresca, però res, 
un temps bonissim solament es necesita un jersey i res de res de pluja. El temps 
segueix com els homes, no se pas què pasa ni que pasarà.  
 
El teu llibre tinc amics que no el troben a la llibreria, a Josep Oriol, va tenir que 
encarregarlo -per cert que li ha agradat molt i l’altra dia va ferme un gran elogi- durant 
un sopar a casa seva. Es veia que l’havia estudiat molt bé i la seva disquisició va fer 
que jo ho entengués. Ell va donarme aquest retall de el diari avui el que t’envio amb la 
carta. Potser caldria empènyer una mica la Editorial. No creus! Segurament ja auràs 
retornat de Mèxic. Va telefonarme fa uns 15 dies Maragall, doncs li li avien dit que 
estaves a España, per dirte que el fi del Desembre la Generalitat farà una reunió de 
intelectuals Catalans, per què asistisis.  Jo li vareig dir que precisament aquest any 
avies fet una estada més llarga, però que ja avies marchat. 
 
Aquí tot segueix igual. Jo més dolor reumàtic per lo tant molt fastiguejada doncs 
encare no he trobat un remei que em vagi bé. Ademés tinc la colestemia a 3.95 gr i 
bastants nervis, que no em deixen ni dormir ni amb pastilla. En fi gangues de la 
juventut. 
 
Rebeu tu i Priscilla abraçades i unes cuantes més de la teva germana que et desitja 
Bones Festes i proper molt feliç 
 
[Signatura] 
 
 


